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 2021ديسمبر 30 ى، الموافقة على النشر ف2021نوفمبر 10 استالم البحث فى

 الملخص العربى
استهدف البحث التعرف على كفااءة أداء التعاونياات الزراعياة 
بمحافظااة الغربيااة برمهوريااة مراار العربيااةل واسااتند البحااث فاا  

دارة الزراعيااة بياناتااع علااى سااررت مديريااة الزراعااة بالغربيااة واإ
دارة التعاون الزراع  بمركز قطور باإضافة ال  بيانات ميدانياة  وا 

عضاو مان أعضااء التعاونياات  200من عيناة عواواةية حرمهاا 
ل واعتماد 2020/2021بمنطقة الدراساة خارا الموسال الزراعا  

البحاااث علاااى اسااالو  التحلياااا الوراااف  والكمااا  با ساااتناد الاااى 
باإضااافة الا  مقيااار ليكاارت لقيااار  ا نحادار المتعاادد والمرحلاا 

. أوضاحت نتااةا البحاث اتراه المزارعين نحو الرمعياات التعاونياة
 31أن رمعيات ا ةتمان متعددة األغارا  بمركاز قطاور وعادد ا 

برأساماا بلا   ألف فدان 39.11تعاونية تخدل مساحة بلغت نحو 
ألااف  48.97ملياون رنيااعل تضال فا  عضااويتها نحاو  3.4نحاو 

مااااا بلاااا  عاااادد الرمعيااااات التعاونيااااة الزراعيااااة للثااااروة عضااااو بين
رمعية تعاونية برأساماا لهاا بلا  نحاو  17الحيوانية بمركز قطور 

 عضااو. 4480ألااف رنيااعل تضاال فاا  عضااويتها نحااو  201.91
توير النتااةا للا  أن  نااق نقرااو وساوءوا فا  توزياد المهندساين 

عااااددة والفنيااااين الاااازراعيين علاااا  الرمعيااااات التعاونيااااة سااااواء مت
تبااين انخفااا   األغاارا  أو الثااروة الحيوانيااة بمركااز قطااورل كمااا

درراااة الاااوع  التعااااون  ألعضااااء التعاونياااات متعاااددة األغااارا  
والثاااروة الحيوانياااة وغياااا  وااارط  اااال مااان مبااااد  التعااااون و اااو 
ديمقراطيااة اإدارة. كمااا تبااين أن أغلاا  مقااار ومخااازن التعاونيااات 

ونياات وظاةفهاا. وأوضاحت النتااةا الزراعية غير مرةل ألداء التعا
ضااا لة عاااادد ام ت والمعاااادات التااا  توفر ااااا التعاونيااااات لخدمااااة 

ضاااااعف دور و  أعضااااااةها باإضاااااافة لقااااادمها وتعطاااااا غالبيتهاااااا
التعاونيااااات متعااااددة األغاااارا  أو الثااااروة الحيوانيااااة فاااا  لقامااااة 

موااروعات تعاونيااة تخاادل زمامهااا وتااوفير فاارص عمااا ألعضاااةها 
ار دور التعاونياات الزراعياة متعاددة األغارا  باإضافة ال  اقترا

وتعاونيات الثروة الحيوانياة بمركاز قطاور فا  الخادمات التساويقية 
درت خساااةر الرمعيااات  علاا  تااوفير مسااتلزمات اإنتاااق فقااطل وقاال
التعاونيااة الزراعياااة المحلياااة متعاااددة األغاارا  فااا  العاااال الماااال  

لرمعياات بينما حققت ا ألف رنيعل 69.23بنحو  2019/2020
 81.39التعاونية للثروة الحيوانية ف  نفر العال فاةضاو بل  نحو 

ألف رنيع. وتبين أن حرل تعاما الرمعية الزراعية ف  مستلزمات 
أقاااو   مواااروعات زراعياااة بالرمعياااة الزراعياااةل ووراااود اإنتااااق

فاااة  توااغيا التعاونيااات الزراعياااة المتغياارات تاااثيرا علاا  قيمااة 
حراال ترااارة ا لبااان ز قطااورل بينمااا كااان متعااددة ا غاارا  بمركاا

عدد رؤور الماواية الحرباة بالرمعية الزراعية للثروة الحيوانية و 
قيماة فااة  تواغيا أقاو  المتغيارات تااثيرا علا  بزمال كا رمعياة 

تعاونيات الثروة الحيوانية بمركز قطور. وأوضحت النتاةا أن نحو 
 تراااه التعاونيااة ماان العينااة البحثيااة لااديهل اترا اااو محايااداو  43%

من العينة البحثية لديهل اترا او  %40متعددة األغرا  وأن نحو 
سلبياو تراه تعاونياة الثاروة الحيوانياةل وقاد بينات نتااةا البحاث أن 
المعوقات الت  توارع التعاونياات الزراعياة تتمثاا فا  تعادد رهاات 
اإوااراف وضااعف البنيااة األساسااية للتعاونيااات الزراعيااة باإضااافة 

نخفاااا  عااادد الكاااوادر اإدارياااة ونقاااص الاااوع  التعااااون  عناااد   
األعضااااء وانخفاااا  العاةاااد الماااال  المحقاااي مااان األنواااطة التااا  
تقاااادمها التعاونيااااات الزراعيااااة ألعضاااااةها. لقااااد أوراااات الدراسااااة 
بالتوسااد فاا  لقامااة الموااروعات الزراعيااة والخاادمات التسااويقيةل 

ل ونواااار الفكاااار وتااااوفير الكااااوادر اإداريااااة الرزمااااة لكااااا رمعيااااة
التعاااااون ل وتوحيااااد رهااااة اإوااااراف علااااى التعاونيااااات الزراعيااااةل 

 وتطوير مقار ومخازن التعاونيات.
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الكلمااات المفتاحيااة: التعاونيااات الزراعيااةل متعااددة األغاارا ل 
 تعاونيات الثروة الحيوانيةل كفاءة األداء.

  المقدمة
ُتعدددددددد الجمعيددددددداز التعاونيدددددددة الزراعيدددددددة  حدددددددد  الكيانددددددداز 

سددددية ال امددددة بالدولددددة والتددددي ت ددددد  الددددي رفدددد  المسددددتو  المؤس
االقتصددادو واالجتمدداعي للمددزارعي  داجددل المجتمدد  وذلدد  مدد  
جدددالل دورادددا الفعدددال فدددي تحقيدددد التنميدددة المسدددتدامة وجاصدددة 
التنميدة الزراعيددة وتلبيددة االحتياجدداز المجتلفددة للمددزارعي  حيددث 

إلنتدا  تساام الجمعيداز التعاونيدة الزراعيدة فدي رفد  معددالز ا
وجفدددل التكدددالي  اإلنتاجيدددة وبالتدددالي زيدددادة الددددجل وتحسدددي  

)أحمددددددد مسددددددتو  المعيشددددددة للعدددددداملي  فددددددي القطددددددا  الزراعددددددي 
 .(2010وآجرو ، 

ويعتبددددر تطددددوير ودعددددم التعاونيدددداز الزراعيددددة أحددددد مددددداجل 
 5790التنمية الزراعية المصرية حيث ينتشر في مصر نحو 

ضدددددددم فدددددددي ت 2018/2019جمعيدددددددة تعاونيدددددددة زراعيدددددددة عدددددددام 
 329مليددو  عضددو برأسددمال بلدد  نحددو  4.73عضددويت ا نحددو 

مليدددو  جنيدددت، وتحتدددل الجمعيددداز التعاونيدددة لال تمدددا  الزراعدددي 
 4310المركددز الول بددي  الجمعيدداز حيددث بلدد  عدددداا نحددو 

مدددد  اجمددددالي التعاونيدددداز فددددي  %74.44جمعيددددة تمحددددل نحددددو 
مليدو  عضدو بمدا يمحدل نحددو  3.9مصدر تضدم فدي عضدويت ا 

  اجمدددددالي أعضددددداا التعاونيددددداز الزراعيدددددة فدددددي مددددد 82.45%
مليدددو  جنيددددت فدددي نفددددس  201.47مصدددر برأسددددمال بلددد  نحددددو 

العددددام. كمددددا بلدددد  عدددددد الجمعيدددداز التعاونيددددة المحليددددة متعددددددة 
جمعيددددة تمحددددل نحددددو  327الغددددرال بمحافلددددة الوربيددددة نحددددو 

مدد  اجمددالي جمعيدداز اال تمددا  الزراعددي فددي مصددر  7.58%
الددد  عضدددو بمدددا يمحدددل  425.13وتضدددم فدددي عضدددويت ا نحدددو 

مدددددد  اجمددددددالي أعضدددددداا جمعيدددددداز اال تمددددددا   %10.88نحددددددو 
مليو  جنيت في  25.51الزراعي في مصر برأسمال بل  نحو 

 )gov.eg) http://campas.نفس العام 
بلد  عدددد الجمعيدداز التعاونيددة الزراعيدة النوعيددة فددي مصددر 

تضدددم فدددي عضدددويت ا  2018/2019جمعيدددة عدددام  823نحدددو 

مليدددو   99.48ألددد  عضدددو برأسدددمال بلددد  نحدددو  62.93نحدددو 
جمعيددة تعاونيددة  63جنيددت، بينمددا يوجددد بمحافلددة الوربيددة نحددو 
مد  اجمدالي  %7.65زراعية نوعية )حروة حيوانية( تمحدل نحدو 

 9.38الجمعياز النوعية فدي مصدر تضدم فدي عضدويت ا نحدو 
ضددداا مددد  اجمدددالي أع %14.91ألددد  عضدددو بمدددا يمحدددل نحدددو 

ألددد   457الجمعيددداز النوعيدددة فدددي مصدددر برأسدددمال بلددد  نحدددو 
 .)gov.eg) http://campas. جنيت في نفس العام

 الموكلة البحثية
بدددالرغم مددد  االنتشدددار الواسددد  للتعاونيددداز فدددي جميددد  ربدددو  
مصددددر وا مددددال المعقددددودة علي ددددا فددددي تطددددوير وتنميددددة الزراعددددة 

لمشدددكلة البححيدددة تكمددد  فدددي سدددؤال مدددؤدا   ادددل المصدددرية فددد   ا
أدز اددذ  التعاونيدداز دوراددا التددي ُأنشدد ز مدد  أجلددت مدد  حيددث 
تطوير الزراعة والمساامة في التنمية الريفية في نطداد عمل دا 
ورفددد  المسددددتوو االقتصددددادو لعضددددا  ا  واددددل ُيتددددا  ل ددددا مدددد  
الموارد مما ُيمكن ا م  أداا أدواراا  وادل اندا  اتجدا   يجدابي 

 للريفيي  تجا  اذ  التعاونياز 

  دف البحث
البحدددددث التعدددددر  علدددددى كفدددددااة أداا التعاونيددددداز  اسدددددت د 

الزراعيدددة بمحافلدددة الوربيدددة، وذلددد  مددد  جدددالل التعدددر  علدددى 
الوضدددا  الحاليدددة والنشدددطة التدددي تقدددوم ب دددا التعاونيددداز، مددد  
التعر  على الموارد االقتصادية المتاحة بالتعاونيداز الزراعيدة 

توالل ا لتلددد  المدددوارد، باإلضدددافة الدددي الوقدددو  علدددى ومددددو اسددد
أاددم العوامددل المددؤحرة علدددى تحقيددد الفددا ل التشددويلي. وكدددذل  
التعددر  علددى آراا واتجاادداز المددزارعي  نحددو تلدد  التعاونيدداز 

 وأام الصعوباز والمعوقاز التي تواج  ا.

 الطريقة البحثية ومرادر البيانات
لوصدددددفي والكمدددددي اعتمدددددد البحدددددث علدددددى اسدددددلو  التحليدددددل ا

لتقدددير وشددر  اللددواار االقتصددادية المتعلقددة بموضددو  البحددث، 
وذلددددد  باالسدددددتناد الدددددى حسدددددا  المتوسدددددطاز والنسددددد  الم ويدددددة 

http://campas/
http://campas/
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واالنحددددار المتعدددددد والمرحلددددي باإلضدددافة الددددي مقيدددداس ليكددددرز 
 لقياس اتجا  المزارعي  نحو الجمعياز التعاونية.

منطقددددة وفيمددددا يتعلددددد بمصددددادر البياندددداز فقددددد تددددم اجتيددددار 
الدراسدددة بمركدددز قطدددور بمحافلدددة الوربيدددة والدددذو يتسدددم بتدددوفر 
نوعي  اامي  م  التعاونياز واما متعدددة الغدرال والنوعيدة 

جمعية متعددة الغرال  31)حروة حيوانية( حيث يتوفر نحو 
جمعيددة حددروة حيوانيددة وقددد تدددم جمدد  بياندداز ميدانيددة مددد   17و

تعاونيدداز عضددو مدد  أعضدداا ال 200عينددة عشددوا ية حجم ددا 
عضو لكل م  الجمعياز متعدددة  100بمنطقة الدراسة بواق  

الغددددرال وجمعيدددداز حددددروة حيوانيددددة جددددالل الموسددددم الزراعددددي 
، اددددددددذا باإلضددددددددافة للبياندددددددداز الحانويددددددددة سددددددددواا 2020/2021

المنشورة وغير المنشورة م  سجالز مديرية الزراعة بالوربية، 
دارة التعاو  الزراعي بم ركز قطور، الج داز اإلدارة الزراعية وا 

المركدددزو للتعب دددة العامدددة واالحصددداا، باإلضدددافة الدددى المراجددد  
والرسددا ل العلميددة وحيقددة الصددلة بموضددو  البحددث والتددي غطددز 
 حصدداااز التعاونيدداز فدددي مصددر ومحافلدددة الوربيددة ومنطقدددة 

 الدراسة.

 ومناقوتها النتاةا البحثية
بمركاز  أو و: الخراةص العامة للرمعياات التعاونياة الزراعياة

 قطور:
 الرمعيات التعاونية الزراعية متعددة األغرا : (أ

( أ  اجمدددددالي المسددددداحة المزروعدددددة 1يتبدددددي  مددددد  جددددددول )
تقدددددر بنحددددو  2019/2020بمركددددز قطددددور للموسددددم الزراعددددي 

ألد   7.77، 39.11أل  فدا  تتوز  فيمدا بدي  نحدو  46.93
صدال  زراعدي علدى الترتيد  ونحدو   50فدا  ا تما  زراعدي وا 

، %16.55، %83.34بعة ل ي دة الوقدا  تمحدل نحدو فدا  تا
مددد  اجمدددالي الرقعدددة المزروعدددة بمركدددز قطدددور علدددى  0.11%

جمعيددددة تعاونيددددة زراعيددددة  31الترتيدددد . وتجدددددم اددددذ  المسدددداحة 
ألدد   3402.93محليدة متعددددة الغددرال، برأسددمال بلدد  نحددو 

ألدد  عضددو، وقدددر  48.97جنيددت، تضددم فددي عضددويت ا نحددو 

، كما قددر معامدل التفتدز 1.41ي بنحو معامل التكحي  الزراع
 .فدا /حا ز 0.95الحيازو بنحو 

 الرمعيات التعاونية الزراعية للثروة الحيوانية: (ب

( أ  عددددددددد الجمعيددددددداز التعاونيدددددددة 1يتبدددددددي  مددددددد  جددددددددول )
جمعيدة تعاونيدة  17الزراعية للحروة الحيوانية بمركز قطدور ادو 

نحددو برأسددمال بلدد  ل ددا  2019/2020جددالل الموسددم الزراعددي 
 عضو. 4480أل  جنيت، تضم في عضويت ا نحو  201.91

ثانياو: التركي  المحرول  وأعداد رؤور الماوية والحيوانات 
 بمركز قطور:

 التركي  المحرول  بمركز قطور: (أ
( مسددداحة المحاصددديل الشدددتوية 2توضدددي بيانددداز الجددددول )

والمحاصدددديل الصدددديفية والمحاصدددديل المسددددتديمة بمركددددز قطددددور 
 والتدددددي بلودددددز نحدددددو 2019/2020زراعدددددي جدددددالل الموسدددددم ال

، %49.25ألددد  فددددا  تمحدددل نحدددو  1.15، 37.97، 37.97
مدددددددد  اجمددددددددالي المسدددددددداحة المحصددددددددولية  1.50%، 49.25%

ألددد  فددددا  علدددى الترتيددد . ويتضدددي أ   77.09والبالودددة نحدددو 
مركدددز قطدددور يتسدددم بزراعدددة المحاصددديل التقليديدددة وادددي القمدددي 

كدددل مدددن م علدددي  والبرسددديم والبصدددل فدددي الموسدددم الشدددتوو يمحدددل
مدددد  اجمددددالي  %9.78، %17.25، %20.96الترتيدددد  نحددددو 

المسدداحة المحصددولية بددالمركز، بينمددا محصددولي الددذرة الشددامية 
والرز مددددد  أادددددم حاصدددددالز العدددددروة الصددددديفية ويمدددددحال  نحدددددو 

مدددددد  اجمدددددددالي المسدددددداحة المحصدددددددولية  12.23%، 29.64%
 بدالمركز علددي الترتيدد ، وال تزيدد مسدداحة المحاصدديل المسددتديمة

مدددد  اجمددددالي المسدددداحة  %1.5فدددددا  تمحددددل نحددددو  1145عدددد  
 المحصولية بالمركز.
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الخرااااةص العاماااة للرمعياااات التعاونياااة متعاااددة األغااارا  والثاااروة الحيوانياااة بمركاااز قطاااور للموسااال الزراعااا   .1رااادوا 
2019/2020. 
 القيمة الوحدة البيان

 الجمعياز التعاونية المحلية متعددة الغرال  •

 31 جمعية ز التعاونية المحلية متعددة الغرالعدد الجمعيا

 الرقعة المزروعة
 

 39.11 أل  فدا  ا تما  زراعي

 7.77 أل  فدا  اصال  زراعي

 0.05 أل  فدا  اي از

 46.93 أل  فدا  اإلجمالي

 3402.93 أل  جنيت اجمالي رأسمال التعاونياز 

 48.97 أل  عضو اجمالي عدد الحا زي  العضاا  

 65.99 أل  فدا  اجمالي المساحة المحصولية       

 1.41  *معامل التكحي  الزراعي

 0.95 فدا /حا ز **معامل التفتز الحيازو

 الجمعياز التعاونية للحروة الحيوانية  •

 17 جمعية عدد الجمعياز التعاونية للحروة الحيوانية

 201.91 أل  جنيت اجمالي رأسمال التعاونياز 

 4480 عضو دد العضاا  اجمالي ع

 * معامل التكحي  الزراعي = الرقعة المحصولية / الرقعة المزروعة.
 ** معامل التفتز الحيازو = الرقعة المزروعة / عدد الحا زي .

 .2019/2020المصدر  جمعز وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة، الموسم الزراعي 

 .2019/2020التركي  المحرول  بمركز قطور خرا الموسل الزراع   .2ردوا 
 المحروا البيان

 الرقعة المزروعة
 )ألف فدان(

% من المساحة 
 المحرولية

 العروة الشتوية

 17.25 13.30 قمي
 20.96 16.16 برسيم
 9.78 7.54 بصل

 0.61 0.47 بنجر السكر
 0.38 0.29 كتا 
 0.27 0.21 فول

 49.25 37.97 *الي العروة الشتويةاجم

 العروة الصيفية

 12.23 9.43 أرز
 29.64 22.85 الذرة
 0.43 0.33 قط 
 0.064 0.049 سمسم

 2.04 1.57 جضر صيفية
 0.67 0.52 نباتاز طبية وعطرية

 4.19 3.23 عل  أجضر
 49.25 37.97 *اجمالي العروة الصيفية

 المحاصيل المستديمة
 0.01 0.01 القص 

 1.49 1.14 حدا د فاك ت
 1.50 1.15 *اجمالي المحاصيل المستديمة

 100.00 77.09 جملة المساحة المحصولية

 * الرقعة المزروعة وفقًا للتعاونياز الزراعية متعددة الغرال.
 .2019/2020سم الزراعي المصدر  جمعز وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة، المو 
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 أعداد رؤور الماوية والحيوانات بمركز قطور: (ب

( أعدددددددداد رؤوس الماشددددددية والحيوانددددددداز 3يوضددددددي جدددددددول)
حيددددث بلدددد  اجمددددالي عدددددد  2020بمركددددز قطددددور جددددالل عددددام 

ألددد   57.53رؤوس الماشدددية والحيوانددداز بمركدددز قطدددور نحدددو 
رأس، حيث تمحل  ناث االبقار والجاموس وعجدول بقدر تسدمي  

مددددد   %9.70، %9.80، %15.7، %50.59غنددددام نحدددددو وأ
 اجمالي رؤوس الماشية الحيواناز بالمركز علي الترتي .

ثالثاااااو: المااااوارد البواااارية والتنظيميااااة بالرمعيااااات التعاونيااااة 
 الزراعية بمركز قطور:

 الرمعيات التعاونية الزراعية متعددة األغرا : (أ
التعاونيدة  تبي  بدراسة المدوارد البشدرية المتاحدة بالجمعيداز

( ا  عددددد العددداملي  ب دددا بلددد  4المحليدددة والموضدددحة بالجددددول )
فدددرد تدددابعي  لدددوزارة الزراعدددة  230فدددرد مدددن م نحدددو  265نحدددو 

فدددددرد تددددددابعي  للتعددددداو  الزراعدددددي، وقددددددد بلددددد  عدددددددد  35ونحدددددو 
 59، 38الم ندسدددددددي  الدددددددزراعيي  والفنيدددددددي  الدددددددزراعيي  نحدددددددو 

وسدددط م نددددس زراعدددي وفندددي زراعدددي علدددي الترتيددد ، وقددددر مت
 662.8، 1029.2المساحة التي يشر  علي ا كل من م نحو 

فددددا  علدددي التدددوالي، بينمدددا بلددد  متوسدددط عددددد الحدددا زي  الدددذي  
حدددا ز علدددي الترتيددد ،  830، 1289يجددددم م كدددل مدددن م نحدددو 

ويشددد د توزيدددد  الم ندسدددي  والفنيددددي  الددددزراعي  حالدددة مدددد  سددددوا 
دسدي  تعاونيدة زراعيدة جاليدة مد  الم ن 11التوزي  ف ندا  نحدو 

تعاونياز زراعية جالية مد  الفنيدي   4الزراعيي  باإلضافة الي 
 الزراعيي . 

وبدراسدددة كيفيدددة تشدددكيل مجدددالس  دارة التعاونيددداز الزراعيدددة 
تعاونيدددددددة محليدددددددة متعددددددددد  12بمركدددددددز قطدددددددور تبدددددددي  ا  نحدددددددو 

 19الغددددرال تددددم تشددددكيل مجلددددس ادارت ددددا باالنتجددددا  ونحددددو 
مددد  ج دددة أجدددرو أ   جمعيدددة تدددم التشدددكيل بالتذكيدددة، كمدددا تبدددي 

غالبيددددددة اجتماعدددددداز الجمعيددددددة العموميددددددة للتعاونيدددددداز متعددددددددة 
الغددددرال بمركددددز قطددددور تددددتم بشددددكل صددددورو لعدددددم مشدددداركة 
أعضاا التعاونياز ب ا وبدذل  يدنجفل دور الجمعيدة العموميدة 
 في محاسبة مجلس اإلدارة والج از التنفيذو لتل  التعاونياز. 

 وة الحيوانية:الرمعيات التعاونية الزراعية للثر  (أ

تبددي  بدراسددة المددوارد البشددرية المتاحددة بالجمعيدداز التعاونيددة 
 12( ا  عدد العاملي  ب دا بلد  نحدو 4للحروة الحيوانية جدول )

، 5كمددا يتضددي أ  المددوارد البشددرية موزعددة علددي نحددو  عامددل،
م نددددس زراعدددي وفندددي زراعدددي وادارو وعامدددل علدددي  3، 3، 1

ا الدذي  يتعامدل مع دم كدل وقدر متوسط عدد العضدا الترتي ،
عضوعلي الترتي ، 1493، 1493، 4480، 896من م نحو 

وقددد تبددي  أ  انددا  عجددًزا فددي ف دداز العمددل البشددرو بجمعيدداز 
الحددروة الحيوانيددة ف نددا  جمعيدداز تجلددو مدد  جميدد  ف دداز العمددل 

 البشرو.

 .2019/2020أعداد رؤور الماوية والحيوانات بمركز قطور خرا الموسل الزراع   .3ردوا 
 % من ارمال  الحيوانات العدد النوع

 أبقار
 9.80 5636 عجول تسمي  محلي

 50.59 29108 اناث

 جاموس
 5.09 2927 عجول تسمي 

 15.70 9034 اناث
 9.70 5581 أغنام
 2.06 1183 ماعز
 7.07 4065 دوا 

 100 57534 اإلجمالي

 .2019/2020زراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة، الموسم الزراعي المصدر  جمعز وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  ال 
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الموارد البورية المتاحة بالتعاونيات المحلية متعددة األغرا  وتعاونيات الثروة الحيوانية بمركز قطور للموسل  .4ردوا 
 .2019/2020الزراع  

 البيان                       
 

 فةات العما البور 

 تعاونيات الثروة الحيوانية محلية متعددة األغرا التعاونيات ال

 العدد
 متوسط المساحة

 )بالفدان(

 متوسط عدد الحاةزين
 )حاةز(

 العدد
 متوسط عدد األعضاء

 )عضو(

 896 5 1289 1029.21 38 م ندس زراعي

 4480 1 830 662.88 59 فني زراعي

 1493 3 377 300.85 23 ادارو

 1493 3 3265 2607.33 130 عامل

   2129 1700.43 15 فني اندسي

 .2019/2020المصدر  جمعز وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة، الموسم الزراعي 

وبدراسدة كيفيددة تشددكيل مجدالس  دارة تعاونيدداز الحددروة الحيوانيددة 
تعاونيددداز تدددم تشدددكيل مجلدددس  8بمركدددز قطدددور تبدددي  ا  نحدددو 

جمعياز تم تشكيل ا بالتذكية. وم   9باالنتجا  ونحو  ادارت ا
ناحيددددة أجددددرو تبددددي  أ  أغلدددد  اجتماعدددداز الجمعيددددة العموميددددة 
لتعاونياز الحروة الحيوانية بمركدز قطدور تدتم بشدكل صدورو وال 
يعلم عن ا العضاا شي ا وال يشاركو  في ا في حالة العلم ب دا 

مجلدددس  وبدددذل  يدددنجفل دور الجمعيدددة العموميدددة فدددي محاسدددبة
 اإلدارة والج از التنفيذو لتل  التعاونياز.

ويتضدددي ممدددا سدددبد ا  اندددا  نقصدددًا فدددي كدددوادر العددداملي  
بالجمعياز التعاونيدة متعدددة الغدرال وجمعيداز تنميدة الحدروة 
الحيوانية، كما تبدي  انجفدال درجدة الدوعي التعداوني لعضداا 
 التعاونيدددداز متعددددددة الغددددرال والحددددروة الحيوانيددددة ممددددا يددددؤدو
إلحجدددام وعددددزو  أعضددداا التعاونيدددداز عددد  الترشددددي لعضددددوية 
مجلدددددس  دارة التعاونيدددددة والمشددددداركة الفعالدددددة فدددددي ادارت دددددا ممدددددا 
يعرل الجمعية للحدل أو االنضدمام لجمعيدة اجدرو، باإلضدافة 
الدددي ا  تكدددوي  مجلدددس اإلدارة بالتزكيدددة يفدددرز مجدددالس  داراز 

ة فقدددط ضدددعيفة الداا ال  العضدددو يكدددو  ملمدددا بدددالقرااة والكتابددد
ويتضددي مدد  ذلدد  غيددا  شددرط اددام مدد  مبدداد  التعدداو  واددو 

 ديمقراطية اإلدارة.
رابعااااا: المبااااان  والسااااعات التخزينيااااة للرمعيااااات التعاونيااااة 

 الزراعية بمركز قطور:

 الرمعيات التعاونية الزراعية متعددة األغرا : (أ
تتعدددد الجدددماز التددي تقدددم ا التعاونيدداز الزراعيددة متعددددة 

د أاددداف ا االقتصددادية واالجتماعيددة لددذا فالبددد الغددرال لتحقيدد
مدد  تددوفير مبدداني ومجدداز  لتلدد  الجمعيدداز ممددا يؤال ددا لجدمددة 
القطدددا  الزراعدددي وتنميتدددت والن دددول بدددت. ويتضدددي مددد  بيانددداز 

مقدددددارًا تمحدددددل  19( أ  التعاونيددددداز الزراعيدددددة تمتلددددد  5جددددددول )
مدددد  اجمددددالي مقدددداراز الجمعيدددداز التعاونيددددة  %61.29حددددوالي 
مقار تمحل نحو  6ة بالمركز، بينما تمتل  وزارة الزراعة الزراعي
مدد  اجمددالي مقدداراز التعاونيدداز الزراعيددة بددالمركز،  19.35%

مقدداراز مدد  الاددالي  6فددي حددي  تسددتتجر التعاونيدداز الزراعيددة 
م  اجمدالي مقداراز  %19.35بالمنطقة التابعة ل ا تمحل نحو 

زراعدددددددددي التعاونيددددددددداز الزراعيدددددددددة بدددددددددالمركز جدددددددددالل الموسدددددددددم ال
وأغلدددددددددد  تلدددددددددد  المقددددددددددار غيددددددددددر مال ددددددددددم لداا  2019/2020

 التعاونياز ولا ف ا.
أمددددا فيمددددا يجددددع المجدددداز  وسددددعت ا التجزينيددددة للتعاونيدددداز 

( أ  عدد المجاز  بلد  5الزراعية بمركز قطور فيشير جدول )
 14.82مجددز  ب جمددالي سددعة تجزينيددة بلوددز نحددو  73حددوالي 
ز  مقسددمة مددا بددي  متددر مكعدد ، وقددد تبددي  أ  تلدد  المجددا ألدد 

مجدداز  ملدد  وزارة الزراعددة ومجدداز  ملدد  التعاونيدداز الزراعيددة 
 ومجاز  مؤجرة م  الاالي 
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عدد المقار والمخازن والسعات التخزينياة للرمعياات التعاونياة المحلياة متعاددة األغارا  ورمعياات الثاروة الحيوانياة  .5ردوا 
 .2019/2020بمركز قطور طبقا لنوع الملكية للموسل الزراع  

 البيان                 
 نوع الملكية

 المخازن المقار

 % (3السعة التخزينية )ل % العدد % العدد

 الجمعياز التعاونية المحلية متعددة الغرال  •

 29.5 4369 20.55 15 19.35 6 مل  وزارة الزراعة

 53.6 7940 85.9 43 61.29 19 مل  الجمعية التعاونية

 16.9 2508 20.55 15 19.35 6 يمؤجر م  الاال

 100 17817 100 73 100 31 اإلجمالي

 الجمعياز التعاونية للحروة الحيوانية  •

 63.1 396 20 1 17.6 3 مل  وزارة الزراعة

 19.1 120 40 2 11.8 2 مل  الجمعية التعاونية

 17.8 111.5 40 2 70.6 12 مؤجر م  الاالي

 100 627.5 100 5 100 17 اإلجمالي

 .2019/2020المصدر  جمعز وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة، الموسم الزراعي  

مجددز   15، 43، 15وقددد بلدد  عدددد مجدداز  تلدد  الف دداز نحددو 
م  اجمالي عدد  %20.55، %58.9، %20.55تمحل نحو 

لودز نحدو مجاز  التعاونياز الزراعية بالمركز بسدعة تجزينيدة ب
، %29.5أل  متدر مكعد  تمحدل نحدو  2.51، 7.94، 4.37
مددد  اجمددددالي السدددعاز التجزينيددددة لمجدددداز   16.9%، 53.6%

التعاونيدددداز الزراعيدددددة بددددالمركز علدددددي الترتيدددد . وقدددددد تبدددددي  أ  
بعددل مجددداز  الجمعيددداز عبدددارة عدد  ارل فضددداا ب دددا مللدددة 
 مما يؤحر بالسل  على مستلزماز اإلنتا  نتيجة تتحير العوامدل

 الطبيعية والجوية علي ا.
 الرمعيات التعاونية الزراعية للثروة الحيوانية: (ب

تتعددددد الجددددماز التدددي تقددددم ا التعاونيددداز الزراعيدددة للحدددروة 
الحيوانيددة والتدددي أنشدددتز مددد  أجل دددا ولكدددي تقددددم تلددد  الجددددماز 
فالبدددد مددد  تدددوفر مبددداني ومجددداز  تلددد  الجمعيددداز ممدددا يؤال دددا 

ة وتنميتدت والن دول بدت. ويتضدي لجدمة القطا  الحدروة الحيوانيد
( أ  جمعيددداز الحدددروة الحيوانيدددة تمتلددد  5مددد  بيانددداز جددددول )
مددد  اجمدددالي مقددداراز جمعيددداز  %11.8مقدددري  يمدددحال  نحدددو 

مقداراز  3الحروة الحيوانية بالمركز، بينمدا تمتلد  وزارة الزراعدة 
مددددد  اجمدددددالي مقددددداراز جمعيددددداز الحدددددروة  %17.6تمحدددددل نحدددددو 

حدي  تسدتتجر جمعيداز الحدروة الحيوانيدة الحيوانية بالمركز، فدي 
مقدددر مددد  الادددالي بالمنطقدددة التابعدددة ل دددا تمحدددل نحدددو  12نحدددو 
مدددددد  اجمدددددددالي مقددددددداراز جمعيدددددداز الحدددددددروة الحيوانيدددددددة  70.6%

 بالمركز.
أما فيما يجع المجاز  وسعت ا التجزينية لجمعيداز الحدروة 

( أ  عدد المجاز  بل  5الحيوانية بمركز قطور فيشير جدول )
 627.5مجدداز  ب جمددالي سددعة تجزينيددة بلوددز نحددو  5 حددوالي

متر مكع ، وقد تبي  ا  تل  المجداز  مقسدمة مدا بدي  مجداز  
ملد  وزارة الزراعددة ومجداز  ملدد  التعاونيداز الزراعيددة ومجدداز  

، 1مدؤجرة مدد  الادالي وقددد بلد  عدددد مجداز  تلدد  الف داز نحددو 
مددد  اجمدددالي  %40، %40، %20مجدددز  تمحدددل نحدددو  2، 2

ز  جمعيدداز الحددروة الحيوانيددة بددالمركز بسددعة تجزينيددة عدددد مجددا
متدددددر مكعددددد  تمحدددددل نحدددددو  111.5، 120، 396بلودددددز نحدددددو 

مدد  اجمددالي السددعاز التجزينيددة  17.8%، 19.1%، 63.1%
 لمجاز  جمعياز الحروة الحيوانية بالمركز علي الترتي .
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خامساااااو: ام ت والمعاااادات المملوكااااة للرمعيااااات التعاونيااااة 
 ز قطور:الزراعية بمرك

 الرمعيات التعاونية الزراعية متعددة األغرا : (أ
يعتبددر تقددديم الجدددماز محددل الميكنددة الزراعيددة أحددد ولددا   
التعاونيدددداز المحليددددة الزراعيددددة متعددددددة الغددددرال وذلدددد  عدددد  

الالزمددددددة لجدمددددددة الراضددددددي  طريددددددد تددددددوفير ا الز والمعددددددداز
مزرعيدة الزراعية الواقعة بزمام الجمعية سواا لداا العمليداز ال

أو مقاومدددة ا فددداز الحشدددرية ممدددا يدددؤدو لتحقيدددد أقصدددى عا دددد 
( 6يوضي جدول )( 1999)عامر وآجرو ، ممك  للمزارعي  

عدددد ا الز والمعددداز الزراعيددة المملوكددة للجمعيدداز التعاونيددة 
المحليددددة متعددددددة الغددددرال بمركددددز قطددددور للموسددددم الزراعددددي 

از التدي ومنت يتبي  ضآلة عددد ا الز والمعدد 2019/2020
توفراددا التعاونيدداز لجدمددة أعضددا  ا باإلضددافة لقدددم ا وتعطددل 
غالبيت ددا فيمددا عدددا مددواتير الددرو الكبيددرة والعفدداراز حيددث تددوفر 

 عفارة.  18ماتور رو كبير،  40التعاونية نحو 
 
 

 الرمعيات التعاونية الزراعية للثروة الحيوانية: (ب

د مددددد  تقددددددم الجمعيددددداز التعاونيدددددة للحدددددروة الحيوانيدددددة العديددددد
الجدماز لعضا  ا وذلد  عد  طريدد تدوفير ا الز والمعدداز 
الالزمدددددة لعمليددددداز توذيدددددة وتربيدددددة وتسدددددويد اإلنتدددددا  الحيدددددواني 
والددداجني ممددا يددؤدو لتحقيددد أقصددي عا ددد ممكدد  للمربددي. وقددد 
اتضي اقتصدار دور الجمعيداز التعاونيدة للحدروة الحيوانيدة علدي 

( عدددددد 6) تسددددويد اللبددددا  واالعددددال  فقددددط، ويوضددددي جدددددول
ا الز والمعدددداز المملوكدددة للجمعيددداز التعاونيدددة لتنميدددة الحدددروة 

ومنددت  2019/2020الحيوانيددة بمركددز قطددور للموسددم الزراعددي 
يتبدددي  تعددددد ا الز والمعدددداز التدددي توفرادددا التعاونيددداز لجدمدددة 

نقددددل يابدددداني ¾ أعضددددا  ا وتمحلددددز تلدددد  المعددددداز فددددي سدددديارة 
ر سددح  وديددزل ك ربدداا ومبددرداز ألبددا  وطفايدداز حريددد ومددواتي

 5، 7، 10، 16، 1وغيرادددا مددد  المعدددداز وبلددد  عددددداا نحدددو 
علي الترتي ، كما تبي  تركز ا الز والمعدداز بجمعيدة واحددة 
واي أبشواو الملدد حيدث تمتلد  غالبيدة ا الز والمعدداز محدل 

نقدل يابدداني وأج دزة طدرد مركددزو ووحددة تصدني  جددب  ¾ سديارة 
 وغيراا م  المعداز. وتان  سيارة  وأج زة تحليل 

ام ت والمعدات الزراعية المملوكة للرمعيات التعاونية المحلياة متعاددة األغارا  ورمعياات الثاروة الحيوانياة بمركاز  .6ردوا 
 .2019/2020قطور للموسل الزراع  

 الرمعيات التعاونية للثروة الحيوانية الرمعيات التعاونية المحلية متعددة األغرا 

 العدد نوع املة العدد نوع املة العدد نوع املة

 4 تن  لب  16 مبرد البا  40 ماتور رو كبير

 5 ميزا  طبلية 7 ماتور سح  4 ماتور ل ر

 5 ميزا  كفاز 10 طفاية حريد 18 عفاراز

 5 ميزا  الكتروني 5 ديزل ك رباا 1 محراث

 2 لقياس الحموضة phج از  2 سكي  قال  1 قصابة عادية

 18 أقساط لب  2 سجا  ميا  1 زحافة

 1 ج از طرد مركزو 6 ماتور قال  1 جطاط

 1 وحدة تصني  جب  1 تارة تحليل 1 محشة

 1 نقل ياباني¾ سيارة  60 جرطوم سح  1 ماكينة دراس

 جرار زراعي
 4 ج از تحليل البا  1

تان  سيارة استانلس معزول حراريا سعة 
 ط  5.4

1 

 .2019/2020ز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة، الموسم الزراعي المصدر  جمعز وحسبز م   سجال
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سادسااااو: المواااروعات الزراعياااة التااا  تقاااول بهاااا الرمعياااات 
 التعاونية الزراعية بمركز قطور:

 الرمعيات التعاونية الزراعية متعددة األغرا : (أ
تعددددة ( ا  الجمعيدداز التعاونيددة الزراعيددة م7يبددي  جدددول )

مشدروعاز حفداراز ملد   3الغرال بمركز قطور تقوم بعددد 
كددل مدد  جمعيددة ابشددواو الملددد وجمعيددة سددجي  الكددوم وجمعيددة 

 2019/2020سمال، وقدرز اجمدالي  يدراداز الحفداراز لعدام 
ألددددد  جنيدددددت بينمدددددا بلودددددز اجمدددددالي المصدددددروفاز  97.6نحدددددو 

 2.9أل  جنيت محققة فا ل قدر بنحدو  94.7للحفاراز نحو 
  جنيت. وتبي  م  الجدول أ  كل م  جمعية سجي  الكدوم أل

جنيدت  1381، 10000وجمعية سمال حققز فا ًضا بلد  نحدو 
علدددى الترتيددد  بينمدددا بلددد  حجدددم الجسدددا ر فدددي جمعيدددة ابشدددواو 

جنيت وذل  نتيجة توق  الحفار ع  العمل  8457الملد نحو 
صالحت.   لتكرار العطال بت م  ارتفا  تكالي  صيانتت وا 

 
 
 

 الرمعيات التعاونية الزراعية للثروة الحيوانية:(  

( ا  الجمعيدددداز التعاونيددددة الزراعيددددة 7يتبددددي  مدددد  جدددددول )
للحددروة الحيوانيددة بمركددز قطددور تقددوم بمشددروعاز زراعيددة تتمحددل 
فدي مشددروعاز تجميد  اللبددا  ومشدرو  متدداجرة سديارة فبالنسددبة 

الملدد  لمشرو  تجمي  اللبا  تقدوم بدت كدل مد  جمعيدة ابشدواو
وقطدددور وبلتدددا ، وقددددرز اجمدددالي  يدددراداز الجمعيددداز الدددحالث 

مليدو  جنيدت  57.17نحو  2019/2020لتجمي  اللبا  عام 
مليددددو  جنيددددت  56.9بينمددددا بلوددددز اجمددددالي المصددددروفاز نحددددو 

ألد  جنيدت. أمدا فيمدا يجدع  265.9محققة فدا ل قددر بنحدو 
ر مشدددرو  متددداجرة السددديارة للمسددداامة فدددي تسدددويد االلبدددا  للويددد

فتبي  ا  الجمعية القا مة بت اي جمعية ابشواو الملد وقددرز 
 2019/2020اجمدددالي  يددددراداز ومصدددروفاز المشددددرو  لعددددام 

ألدددد  جنيددددت علددددى الترتيدددد  محققددددة  206.03، 243.29نحدددو 
 أل  جنيت. 37.26فا ل بل  نحو 

ومما سبد يتبي  ضع  دور التعاونياز متعددة الغدرال 
ة مشدروعاز تعاونيدة تجددم زمام دا أو الحروة الحيوانيدة فدي  قامد

 وتوفير فرع عمل لعضا  ا.

اإيااارادات والمراااروفات بالرنياااع للمواااروعات المملوكاااة للتعاونياااات المحلياااة متعاااددة األغااارا  وتعاونياااات الثاااروة  .7رااادوا 
 .2019/2020الحيوانية بمركز قطور للموسل الزراع  

 الفاة  المرروفات اإيرادات  نوع الموروع الرمعية المالكة للموروع

 الجمعياز التعاونية المحلية متعددة الغرال  •

 ابشواو الملد

 مشرو  حفار

20648 29105  - 8457 

 10000 38907 48907 سجي  الكوم

 1381 26758 28139 سمال

 2924 94770 97694 اإلجمالي

 الجمعياز التعاونية للحروة الحيوانية  •

 ابشواو الملد

 ا مشرو  تجمي  ألب

49384955.3 49248943.7 136011.6 

 94610.65 4550441 4645051.65 قطور

 35366 3105263 3140629 بلتا 

 265988.25 56904647.7 57170635.95 اإلجمالي

 37262.6 206034.4 243297 متاجرة سيارة ابشواو الملد

 .2019/2020بياناز غير منشورة، الموسم الزراعي  المصدر  جمعز وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور،
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ساااابعاو: الخااادمات التساااويقية للرمعياااات التعاونياااة الزراعياااة 
 بمركز قطور:

 الرمعيات التعاونية الزراعية متعددة األغرا : (أ
اقتصددددر دور التعاونيدددداز الزراعيددددة المحليددددة بمركددددز قطددددور 

بحجدم  علي توفير مستلزماز اإلنتا  فقط سواا توفير السدمدة
مليددو  جنيددت وتددوفير المبيددداز بحجددم  29.04تعامددل بلدد  نحددو 
ألددد  جنيدددت وتدددوفير تقددداوو القمدددي  987.41تعامدددل بلددد  نحدددو 

ألدددد  جنيددددت  747.49والرز والددددذرة بحجددددم تعامددددل بلدددد  نحددددو 
م  اجمدالي حجدم  %2.43، %3.21، %94.36يمحلوا نحو 

مليدددو   30.77التعامدددل فدددي مسدددتلزماز اإلنتدددا  والبدددال  نحدددو 
علددددي الترتيدددد ، وقددددد حققددددز كافددددة  2019/2020يددددت علددددم جن

الجمعيدداز التعاونيددة المحليددة متعددددة الغددرال بمركددز قطددور 
صددددافي فددددا ل متدددداجرة فددددي مسددددتلزماز  2019/2020لعددددام 

 أل  جنيت.  104.56اإلنتا  بل  نحو 
 الرمعيات التعاونية الزراعية للثروة الحيوانية:( 

راعيدددة للحدددروة الحيوانيدددة اقتصدددر دور الجمعيدددة التعاونيدددة الز 
بمركددز قطددور علددي تددوفير العددال  الجافددة كتحددد مسددتلزماز 

تعاونيدداز  8اإلنتددا  الحيوانيددة فقددط حيددث تبددي  أ  انددا  نحددو 
زراعية لتنمية الحدروة الحيوانيدة تقدوم بتدوفير العدال  فدي زمدام 
عمل ددا واددي ابشددواو الملددد وشددبرا نبدداع وشددبرا بلولددة وسددمال 

القبليدددة ووديددد  ودمددداط، وقدددد بلددد  حجدددم  ومحلدددة مسدددير والعتدددوة
 2019/2020التعامددددل بددددالعال  للتعاونيدددداز الحمانيددددة لعددددام 

 900.48مليددو  جنيددت محققددة فددا ل بلدد  نحددو  39.18نحددو 
 أل  جنيت.

ثامناو: الحسا  الختام  للرمعيات التعاونياة الزراعياة بمركاز 
 قطور:

 الرمعيات التعاونية الزراعية متعددة األغرا : (أ
الجتددامي اددو مجموعدددة مدد  القددوا م الماليددة حيدددث  الحسددا 

يبدددي  نتدددا ل أعمدددال الجمعيددداز التعاونيدددة فينقسدددم الدددي جدددانبي  
أحدددداما يتمحدددل فدددي جانددد   يدددراداز التعاونيددداز الزراعيدددة بينمدددا 

الجانددددد  ا جدددددر مدددددد  الحسدددددا  الجتدددددامي يتمحددددددل فدددددي جاندددددد  
مصددروفاز التعاونيدداز الزراعيددة وذلدد  جددالل فتددرة زمنيددة تقدددر 

 .(2014)أحمد وآجرو ، سنة مالية عادة ب
( الحسددا  الجتددامي للجمعيدداز التعاونيددة 8يوضددي جدددول )

المحلية الزراعيدة متعدددة الغدرال بمركدز قطدور للعدام المدالي 
، حيدددث تبدددي  أن دددا حققدددز  يدددراداز بلودددز نحدددو 2019/2020

أل  جنيت وبدراسة بندود اإليدراداز جداا فدي مقددمت ا  470.44
ي كددددل مدددد  عمولددددة الجدددددماز المحصددددلة بددددالمركز الول والحددددان

وفددا ل متدداجرة مسددتلزماز اإلنتددا  محققددة  يددراداز تمحددل نحددو 
مددد  اجمدددالي اإليدددراداز المتحققدددة كمدددا  22.23%، 55.89%

مد  اجمدالي الميزانيدة، بينمدا  %19.37، %48.72تمحل نحو 
جدداا كددل مدد  رسددوم الشدد اداز، عا ددد جمعيددة التمويددل،  يددراداز 

ديدددددة، عا دددددد المعدددددامالز، دعدددددم متنوعدددددة، حصدددددع عينيدددددة ونق
مستلزماز اإلنتا  في المراكز م  الحالث وحتدي الحدام  محققدة 

، %3.17، %3.7، %4.63، %5.61 يددددراداز بلوددددز نحددددو 
مدددددد  اجمددددددالي اإليددددددراداز كمددددددا تمحددددددل نحددددددو  1.87%، 2.9%

4.89% ،4.03% ،3.23% ،2.76% ،2.53% ،
 م  اجمالي الميزانية. 1.63%

ول السدددابد الدددي ا  اجمدددالي كمدددا تشدددير بيانددداز نفدددس الجدددد
أل  جنيت وبدراسة  539.67المصروفاز واالعباا بلوز نحو 

بنود المصروفاز جداا فدي مقددمت ا بدالمركز الول والحداني كدل 
مددددد  ج دددددود غيدددددر عاديدددددة، المرتبددددداز والمكافدددددآز تمحدددددل نحدددددو 

مددددد  اجمدددددالي المصدددددروفاز واالعبددددداا،  21.05%، 21.88%
جصصدداز لمواج ددة بينمددا جدداا كددل مدد  مصددروفاز متنوعددة، م

الجسددا ر، مطبوعدداز، ايجددار وااددال  مبدداني وأحدداث وآالز فددي 
المراكدددز مددد  الحالدددث وحتدددي التاسددد  محققدددة وتمحدددل مصدددروفات ا 

، %4.8، %9.69، %10.13، %10.37، %16.3نحدددددددددددو 
مددد  اجمدددالي المصدددروفاز واالعبددداا، وقدددد  1.25%، 4.69%

أ  الجمعيدددداز  2019/2020تبددددي  فددددي ن ايددددة العددددام المددددالي 
تعاونيدددددة الزراعيدددددة المحليدددددة قدددددد حققدددددز جسدددددا ر بلودددددز نحدددددو ال

 أل  جنيت. 69.23
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 الرمعية التعاونية الزراعية للثروة الحيوانية: (ب

( الحسددا  الجتددامي للجمعيدداز التعاونيددة 9يوضددي جدددول )
لتنميدددددددددة الحدددددددددروة الحيوانيدددددددددة بمركدددددددددز قطدددددددددور للعدددددددددام المدددددددددالي 

، حيدددث تبدددي  أن دددا حققدددز  يدددراداز بلودددز نحدددو 2019/2020
ألددددد  جنيدددددت وبدراسدددددة بندددددود اإليدددددراداز جددددداا فدددددي  1324.35

مقدددمت ا بددالمركز الول والحدداني كددل مدد  فددا ل متدداجرة علدد  
، %67.99وفددا ل متدداجرة ألبددا  محققددة  يددراداز تمحددل نحددو 

مدددد  اجمددددالي اإليددددراداز المتحققددددة علددددي الترتيدددد ،  20.08%
بينمددا جدداا كددل مدد  عا ددد تبريددد اللبددا ، فددا ل متدداجرة سدديارة، 

متنوعددة، ايددراد تددتجير مجدداز  فددي المراكددز مدد  الحالددث   يددراداز
، %2.81، %5.30وحتي السادس محققة  يراداز تمحل نحو 

مددددد  اجمدددددالي اإليدددددراداز المتحققدددددة علدددددي  1.10%، 2.71%
 الترتي .
 

كمدددا تشددددير نفدددس بياندددداز الجدددددول السدددابد الددددي ا  اجمددددالي 
ألددددد  جنيدددددت  1242.96المصدددددروفاز واالعبددددداا بلودددددز نحدددددو 

ود المصدددروفاز جددداا فدددي مقددددمت ا بدددالمركز الول وبدراسدددة بنددد
والحدداني كددل مدد  الك ربدداا والمدداا، مجصصدداز لمواج ددة والتددي 

مددد  اجمدددالي المصدددروفاز  %21.77، %31.78تمحدددل نحدددو 
مددد  اجمدددالي  %20.44، %29.82واالعبدداا كمدددا تمحدددل نحدددو 
ألددد  جنيدددت علدددي الترتيددد ،  1324.35الميزانيدددة والبالودددة نحدددو 
مرتبددددداز والمكافدددددتز، ايجدددددار، سدددددوالر، بينمدددددا جددددداا كدددددل مددددد  ال

اصدددال  معدددداز، رسدددوم، مطبوعددداز، مصدددروفاز متنوعدددة فدددي 
، %18.43المراكز م  الحالث وحتي التاسد  والتدي تمحدل نحدو 

15.29% ،5.21% ،3.83% ،1.53% ،0.73%  ،
مدد  اجمددالي المصددروفاز واالعبدداا، كمددا تمحددل نحددو  0.49%

17.30% ،14.35% ،4.89% ،3.59% ،1.44% ،
مدد  اجمددالي الميزانيددة علددي الترتيدد ، وقددد  0.46%، 0.68%

أ  الجمعيدددداز  2019/2020تبددددي  فددددي ن ايددددة العددددام المددددالي 
 81.39التعاونيددة للحددروة الحيوانيددة قددد حققددز فددا ل بلدد  نحددو 

 أل  جنيت.

المال  الحسا  الختام  باأللف رنيع للرمعيات التعاونية المحلية متعددة األغرا  بمركز قطور للعال  .8ردوا 
2019/2020. 

 المرروفات اإيرادات 

% من  القيمة البند
ارمال  
 اإيرادات

% من 
ارمال  
 الميزانية

% من  القيمة البند
ارمال  
 المرروفات

 21.05 113.58 مرتباز ومكافآز 4.89 5.61 26.41 رسوم ش اداز

 21.88 118.06 ج ود غير عادية 2.53 2.90 13.65 عا د معامالز

 10.13 54.68 مطبوعاز 1.63 1.87 8.79 زماز االنتا دعم مستل

 2.76 3.17 14.92 حصع عينية ونقدية
 رسم االتحاد التعاوني واعباا

 الميزانية
25.93 4.80 

 4.69 25.33 ك رباا وميا  19.37 22.23 104.56 فا ل متاجرة مستلزماز االنتا 

 1.25 6.75 لتعاو اشترا  جريدة ا 48.72 55.89 262.94 عمولة جدماز محصلة

 9.69 52.3  يجار وااال  مباني وأحاث وآالز 4.03 4.63 21.76 عا د جمعية التمويل

 16.13 87.05 مصروفاز متنوعة 3.23 3.70 17.41 ايراداز متنوعة

 12.83   69.23 جسارة العام للجمعياز 10.37 55.98 مجصع لمواج ة الجسا ر 87.17 100 470.44 اجمالي االيراداز

 100 539.67 اجمالي المصروفاز واالعباا 100   539.67 اجمالي الميزانية

 .2019/2020المصدر  جمعز وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة، العام المالي 
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 .2019/2020قطور للعال المال   الحسا  الختام  باأللف رنيع للرمعيات التعاونية للثروة الحيوانية بمركز .9ردوا 
 المرروفات  اإيرادات

 القيمة البند
% من 
ارمال  
 ا يرادات

 القيمة البند

% 

من ارمال  
 المرروفات

من ارمال  
 الميزانية

 67.99 900.48 فا ل متاجرة عل 
 0.68 0.73 9.07 مطبوعاز

 17.30 18.43 229.1 مرتباز ومكافتز

 20.08 265.99 فا ل متاجرة ألبا 
 0.44 0.47 5.81 رسم اتحاد تعاوني وأعباا ميزانية

 14.35 15.29 190 ايجار

 2.81 37.26 فا ل متاجرة سيارة
 29.82 31.78 394.97 ك رباا وميا 

 1.44 1.53 19.05 رسوم

 5.30 70.16 عا د تبريد ألبا 
 0.46 0.49 6.06 مصروفاز متنوعة

 0.44 0.47 5.85 ج ود غير عادية

 1.10 14.61 ايراد تتجير مجاز 
 3.59 3.83 47.61 اصال  معداز

 4.89 5.21 64.8 سوالر

 2.71 35.85  يراداز متنوعة
 20.44 21.77 270.64 مجصصاز لمواج ة الجسا ر

 93.85 100 1242.96 اجمالي المصروفاز واالعباا

 100 1324.35 اجمالي اإليراداز
 6.15  81.39 فا ل الجمعية

 100  1324.35 اإلجمالي

 .2019/2020المصدر  جمعز وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة، العام المالي 

 
تاساااعا: العواماااا المحاااددة لفااااة  التواااغيا فااا  الرمعياااات 

 التعاونية الزراعية بمركز قطور:
 ددة األغرا :الرمعيات التعاونية الزراعية متع (أ

يعبدددر فدددا ل التشدددويل للجمعيدددة التعاونيدددة عددد  الفدددرد بدددي  
 يددددراداز ومصددددروفاز التعاونيددددة الزراعيددددة واددددو أحددددد المعددددايير 
ال امدددة لقيددداس الكفدددااة الماليدددة للتعاونيددداز الزراعيدددة والوقدددو  
علدى مددد  فاعليدة وقدددرة التعاونيدة الزراعيددة السدتجدام موارداددا 

د تبي  مد  جدالل دراسدة الحسدا  االقتصادية بكفااة عالية. وق
الجتدددددامي للجمعيددددداز التعاونيددددددة الزراعيدددددة متعدددددددة الغددددددرال 

أ  انددددا   2019/2020بمركددددز قطددددور جددددالل العددددام المددددالي 
( تعاونيدددة زراعيدددة عاندددز مددد  جسدددا ر جدددالل نفدددس 12نحدددو )

( 19ألدد  جنيددت بينمددا حققددز نحددو ) 145.11العددام بلدد  نحددو 
أل  جنيدت. وفدي ادذا  75.88تعاونية زراعية فا ضًا بل  محو 

الجددزا سددديتم دراسدددة أادددم العوامددل المدددؤحرة علدددي فدددا ل تشدددويل 
التعاونيددداز الزراعيدددة متعدددددة االغدددرال بمركدددز قطدددور جدددالل 

باسدددددددتجدام أسدددددددلو  االنحددددددددار  2019/2020العدددددددام المدددددددالي 
المتعددددد فدددي الصدددورة الجطيدددة والصدددورة اللوغاريتميدددة المزدوجدددة 

 االتية   (1للعالقة الدالية )معادلة رقم 
   ( 6، س5، س4، س3، س2، س1= د )سادˆع

 .(2011)الشاي ،     (1)معادلة رقم           
 حيث أ  

  القيمة التقديرية لفا ل تشويل التعاونياز الزراعية ادˆع
 متعددة االغرال بمركز قطور )بالل  جنيت(.

   رأسمال الجمعية الزراعية )بالل  جنيت(.1س
بالجمعيدددددة الزراعيدددددة وتضدددددم الم ندسدددددي    العمالدددددة الفنيدددددة 2س

الدددزراعيي  ومسددداعدي م والعمالدددة الفنيدددة بعدددد تحويدددل أعدددداد 
الف ددددداز المجتلفدددددة الدددددي عمالدددددة فنيدددددة طبقدددددًا لعددددددد السدددددنواز 
الدراسية التي تحصل علي ا كل من م باعتبار ا  الم نددس 

 الزراعي يمحل الوحدة الفنية.
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 (.3ية )م  السعة التجزينية لمجاز  الجمعية الزراع3س

  حجدددم تعامدددل الجمعيدددة الزراعيدددة فدددي مسدددتلزماز اإلنتدددا  4س
 )بالل  جينت(.

   المساحة المزروعة بزمام الجمعية الزراعية )فدا (.5س
  متويددددددددر صددددددددورو يعبددددددددر عدددددددد  المشددددددددروعاز الزراعيددددددددة 6س

فدي كدل حالدة وجدود  1بالجمعياز الزراعية وتتجذ الجمعية 
عددددم وجدددود مشدددرو  زراعدددي ب دددا والقيمدددة صدددفر فدددي حالدددة 

 مشرو  زراعي ب ا.
ووفقدددًا للمنطددددد االقتصددددادو فدددد    شدددداراز جميدددد  المتويددددراز 
المسدددتقلة يجددد  أ  تكدددو  موجبدددة مددد  المتويدددر التددداب  )فدددا ل 
تشدددويل التعاونيددداز الزراعيدددة(. واسدددتنادًا  لدددى مصدددفوفة كاليددد  
لمعددددامالز االرتبدددداط البسدددديط بددددي  المتويددددر التدددداب  ولمتويددددراز 

لمتويدراز المسدتقلة وبعضد ا الدبعل فدي المستقلة وكذل  بدي  ا
الصدددورة الجطيدددة والصدددورة اللوغاريتميدددة المزدوجدددة والموضدددحة 

( والتددي تشددير الددي ا  جميدد  اإلشدداراز 11(، )10بالجدددولي  )
جااز متوافقة م  المنطد االقتصادو كمدا تبدي  وجدود ارتبداط 

( فددي الصددورة الجطيددة 4س ،1( وكددل مدد  )س5بددي  المتويددر)س
( 1اريتمية المزدوجة، وارتبداط بدي  المتويدري  )سوالصورة اللوغ

 ( في الصورة4و)س

اللوغاريتميددددة المزدوجددددة لددددذا تددددم اجددددراا العديددددد مدددد  المحدددداوالز 
لتقدير الدالة روعي في ا عدم تضمي  أو دالة لمتويري  بين ما 
ارتبدداط قددو  تفاديدددا لمشددكلة االزدوا  الجطدددي وتمددز المفاضدددلة 

لمعنويدددة النمدددوذ  المقددددر، وقيمدددة بدددي  المحددداوالز المقددددرة وفقدددًا 
معامدددل التحديدددد، ومعنويدددة المتويدددراز المسدددتقلة، وكاندددز أوفدددد 

 ( التالية  2)معادلة رقم الجطية في الصورة اذ  الداالز 
 + 3س 003.0+  1س 027.0+  0.844=  ادˆع

           (0.79  )  (2.33)*      (1.44              ) 
  6س 10.108+  4س 004.0 
 (.672)**   (3.97)**  

  **10.971 =      689.0= 2-ر       758.0= 2ر
 (2)معادلة رقم   

معنويدة  وتشير النتا ل المتحصل علي ا أ  المعادلة المقدرة
كمدددا يسدددتدل مددد  قيمدددة ، %1 حصدددا يا عندددد مسدددتو  المعنويدددة 

معامل التحديدد المعددل ا  المتويدراز المسدتقلة والتدي تضدمنت ا 
فدا ل مد  التويدراز الحادحدة فدي  %68.9حو المعادلة تفسر ن

التشدددددددويل بالجمعيددددددداز التعاونيدددددددة الزراعيدددددددة المحليدددددددة متعدددددددددة 
  الغرال بمركز قطور،

مرفوفة كرين لمعاامرت ا رتبااط البسايط باين فااة  التواغيا وأ ال العواماا المحاددة لاع فا  الرمعياات التعاونياة  .10ردوا
 ز قطور ف  الرورة الخطية.الزراعية المحلية متعددة األغرا  بمرك

 المتغير

 فاة  التوغيا
 )باأللف رنيع(

  اˆص

رأسماا 
الرمعية 
 الزراعية 

 )باأللف رنيع(
 1ر

العمالة 
الفنية 

بالرمعية 
 الزراعية

 2ر

السعة التخزينية 
لمخازن الرمعية 

 (3الزراعية )ل
 3ر

حرل تعاما 
الرمعية ف  

 مستلزمات اإنتاق 
 )باأللف رينع(

 4ر

 المساحة
لمزروعة بزمال ا

الرمعية  
 )فدان(
 5ر

المتغير 
 الرور 

 6ر

       1 ادˆع

      1 0.529 1س

     1 0.527 0.715 2س

    1 0.331 0.395 0.293 3س

   1 0.361 0.591 0.667 0.679 4س

  1 0.913 0.297 0.556 0.939 0.616 5س

 1 0.504 0.495 0.654 0.696 0.532 0.751 6س

 .2019/2020وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة، العام المالي المصدر  جمعز 
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مرفوفة كرين لمعاامرت ا رتبااط البسايط باين فااة  التواغيا وأ ال العواماا المحاددة لاع فا  الرمعياات التعاونياة  .11ردوا
 .للوغاريتمية المزدورةالزراعية المحلية متعددة األغرا  بمركز قطور ف  الرورة ا

 المتغير

 فاة  التوغيا
 )باأللف رنيع(

  اˆلوص

رأسماا 
الرمعية 
 الزراعية 

 )باأللف رنيع(
 1لور

العمالة 
الفنية 

بالرمعية 
 الزراعية
 2لور

السعة التخزينية 
لمخازن الرمعية 

 (3الزراعية )ل
 3لور

حرل تعاما 
الرمعية ف  

 مستلزمات اإنتاق 
 )باأللف رينع(

 4لور

مساحة ال
المزروعة بزمال 
 الرمعية  )فدان(.

 5لور

المتغير 
 الرور 
 6لور

       1 ادˆلوع

      1 0.304 1لوس

     1 0.423 0.459 2لوس

    1 0.103 0.414 0.343 3لوس

   1 0.441 0.577 0.839 0.578 4لوس

  1 0،882 0.414 0.457 0.899 0.401 5لوس

 1 0.431 0.424 0.480 0.530 0.479 0.390 6لوس
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كمددا توضددي المعادلددة حبددوز معنويددة معامددل االنحدددار لكددل مدد  

حجددددددم تعامددددددل (، 1)سرأسددددددمال الجمعيددددددة الزراعيددددددة متويددددددرو 
متويددددددر (، 4)س الجمعيددددددة الزراعيددددددة فددددددي مسددددددتلزماز اإلنتددددددا 

 صددورو يعبددر عدد  المشددروعاز الزراعيددة بالجمعيدداز الزراعيددة
 (.6)س

وللوقو  على اقوو المتويراز المستقلة تتحيرا على المتوير 
التدددداب  )فددددا ل تشددددويل الجمعيددددة(، تددددم االسددددتناد  لددددى أسددددلو  

للمعادلدة  (Chattejuee and Hadi, 2006) االنحددار المرحلدي
رة العالقدة الداليدة )معادلدة رقدم المقدرة وجدااز نتا جدت فدي صدو 

 ( التالية  3
     6س 8.399+  4س 002.0+  1.335= ادˆع

       (0.220(    )2.244)*     (3.173)**  
           **16.160 =        627.0= 2-ر       669.0=  2ر

 (3)معادلة رقم 
معنوية  وتشير النتا ل المتحصل علي ا أ  المعادلة المقدرة

كمدددا يسدددتدل مددد  قيمدددة ، %1ا عندددد مسدددتو  المعنويدددة  حصدددا ي
معامل التحديد المعدل ا  المتويدراز المسدتقلة والتدي تضدمنت ا 

فدا ل م  التويراز الحادحدة فدي  %62.7المعادلة تفسر نحو 

التشدددددددويل بالجمعيددددددداز التعاونيدددددددة الزراعيدددددددة المحليدددددددة متعدددددددددة 
الغددرال بمركددز قطددور، كمددا توضددي المعادلددة حبددوز معنويددة 

حجدددم تعامدددل امدددل االنحددددار لكدددل المتويدددراز المسدددتقلة وادددي مع
متوير صورو (، 4)س الجمعية الزراعية في مستلزماز اإلنتا 

 (.6)س يعبر ع  المشروعاز الزراعية بالجمعياز الزراعية
( قددددديم االنحددددددار الجز دددددي القياسدددددي 12ويوضدددددي الجددددددول )

مكد  للمتويراز المستقلة والتدي شدملت ا المعادلدة السدابقة حيدث أ
ترتي  ادذ  المتويدراز تنازليدا وفقدا لاميت دا النسدبية فدي التدتحير 

متويددر صددورو يعبددر عدد   -1علددي المتويددر التدداب  كمددا يلددي  
حجددم  -2  (.6)س المشددروعاز الزراعيددة بالجمعيدداز الزراعيددة

 (. 4)س تعامل الجمعية الزراعية في مستلزماز اإلنتا 
 انية:الرمعية التعاونية الزراعية للثروة الحيو  (ب

تبددددددي  مدددددد  جددددددالل دراسددددددة الحسددددددا  الجتددددددامي للجمعيدددددداز 
التعاونيددة الزراعيددة للحددروة الحيوانيددة بمركددز قطددور جددالل العددام 

( جمعياز عاندز مد  8أ  انا  نحو ) 2019/2020المالي 
أل   3.57جسا ر جالل نفس العام وبلوز تل  الجسا ر نحو 

 81.73( جمعياز فا ضًا بل  نحو 9جنيت، بينما حققز نحو )
 أل  جنيت.
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الزراعية المتغير التابد )فاة  توغيا الرمعية ترتي  المتغيرات المستقلة وفقا أل ميتها النسبية ف  التاثير عل   .12 ردوا
 .2019/2020متعددة ا غرا ( خرا العال المال  

 الترتي  معاما ا نحدار الرزة  القياس  المتغيرات المستقلة

 الول 0.543 (6)س روعاز الزراعية بالجمعياز الزراعيةمتوير صورو يعبر ع  المش

 الحاني 0.384 (4)س حجم تعامل الجمعية الزراعية في مستلزماز اإلنتا 
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لعوامدددل المدددؤحرة علدددي وفدددي ادددذا الجدددزا سددديتم دراسدددة أادددم ا

فددددا ل تشددددويل الجمعيدددداز التعاونيددددة الزراعيددددة لتنميددددة الحددددروة 
 2019/2020الحيوانيددددة بمركددددز قطددددور جددددالل العددددام المددددالي 

باسدددددتجدام أسدددددلو  االنحددددددار المتعددددددد فدددددي الصدددددورة الجطيدددددة 
( 4والصورة اللوغاريتمية المزدوجة للعالقة الدالية )معادلة رقم 

 االتية  
 (  6، س5، س4، س3س ،2، س1= د )سادˆع

 (4)معادلة رقم        
 حيث أ  

  القيمدددة التقديريدددة لفدددا ل تشدددويل الجمعيددداز التعاونيدددة اددددˆع
 للحروة الحيوانية بمركز قطور )بالجنيت(.

   رأسمال الجمعية الزراعية )بالجنيت(.1س
 (.3  السعة التجزينية لمجاز  الجمعية الزراعية )م2س
 بة بزمام كل جمعية )رأس(.  عدد رؤوس الماشية الحال3س

  حجدددددم تجدددددارة الجمعيدددددة الزراعيدددددة للحدددددروة الحيوانيدددددة فدددددي 4س
 مستلزماز اإلنتا  )العال  الجافة( )بالل  جنيت(.

  المسدددداحة المزروعددددة بالحاصددددالز الزراعيددددة )العددددال  5س
 الجضراا( بزمام الجمعية )فدا (.

يوانيددة   حجددم تجددارة االلبددا  بالجمعيددة الزراعيددة للحددروة الح6س
 )بالل  جنيت(.

ووفقدددًا للمنطدددد االقتصدددادو فددد    شددداراز جميددد  المتويدددراز 
المسدددتقلة يجددد  أ  تكدددو  موجبدددة مددد  المتويدددر التددداب  )فدددا ل 
تشدددددويل الجمعيدددددة التعاونيدددددة للحدددددروة الحيوانيدددددة(. واسدددددتنادًا  لدددددى 
مصفوفة كالي  لمعامالز االرتباط البسديط بدي  المتويدر التداب  

ة وكددذل  بددي  المتويددراز المسددتقلة وبعضدد ا والمتويددراز المسددتقل
الدددبعل فدددي الصدددورة الجطيدددة والصدددورة اللوغاريتميدددة المزدوجدددة 

( والتي تشير الي ا  جميد  14(، )13والموضحة بالجدولي  )
اإلشددداراز جدددااز متوافقدددة مددد  المنطدددد االقتصدددادو كمدددا تبدددي  

، 2( وكدددل مددد  المتويدددراز )س1وجدددود ارتبددداط بدددي  المتويدددر )س
( وكددل مدد  2( وكددذل  ارتبدداط بددي  المتويددر )س6، س5، س4س

( باإلضدددددافة لالرتبددددداط بدددددي  6، س5، س4، س3المتويدددددراز )س
( وذلددد  فدددي الصدددورة الجطيدددة، بينمدددا فدددي 6، س4المتويدددري  )س

الصدددددددورة اللوغاريتميدددددددة المزدوجدددددددة تبدددددددي  وجدددددددود ارتبددددددداط بدددددددي  
( وكددذل  ارتبدداط 4، س3( وكددل مدد  المتويددراز )س2المتويددر)س

(، 4، س2، س1وكددددل مدددد  المتويددددراز )س (4بددددي  المتويددددر )س
( وكل مد  المتويدراز 6باإلضافة الي االرتباط بي  المتوير )س

(، ولتقددددير الدالدددة تدددم اجدددراا العديدددد مددد  6س ،4، س2، س1)س
المحاوالز روعدي اال تتضدم  أو محاولدة أو متويدريي  بين مدا 
ارتبدددداط قددددوو وتمددددز المفاضددددل بددددي  المحدددداوالز المقدددددرة وفقددددا 

فدي الصددورة سدابد ذكرادا وكاندز أوفدد ادذ  الدداالز للمعدايير ال
 ( 5على الصورة الموضحة بالمعادلة رقم )الجطية 
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 + 5س 1.133+  3س 2.086+  3573.257 -= ادˆع
            (-1.99  )      (4.99)**     (2.35)*           
     6س 0.672 

          (7.91)**      
         **115.663 =        0.977= 2-ر    0.986=  2ر 

 (5)معادلة رقم 

معنويدة  وتشير النتا ل المتحصل علي ا أ  المعادلدة المقددرة
كمدددا يسدددتدل مددد  قيمدددة ، %1 حصدددا يًا عندددد مسدددتو  المعنويدددة 

معامل التحديدد المعددل ا  المتويدراز المسدتقلة والتدي تضدمنت ا 
فدا ل مد  التويدراز الحادحدة فدي  %97.7المعادلة تفسر نحو 

تشددويل بالجمعيدداز التعاونيددة الزراعيددة لتنميددة الحددروة الحيوانيددة ال
 بمركز قطور،

مرفوفة كرين لمعامرت ا رتباط البسيط باين فااة  التواغيا وأ ال العواماا المحاددة لاع فا  الرمعياات التعاونياة  .13 ردوا
 الزراعية للثروة الحيوانية بمركز قطور ف  الرورة الخطية.

 المتغير

فاة  
 االتوغي

 )بالرنيع(
  اˆص

رأسماا 
الرمعية 
 الزراعية 
 )بالرنيع(

 1ر

السعة 
التخزينية 
لمخازن 
الرمعية 
 (3الزراعية )ل

 2ر

عدد رؤور 
الماوية 
الحربة 
 )رأر(
 3ر

حرل ترارة 
الرمعية ف  
مستلزمات 
 اإنتاق 

 )باأللف رينع(
 4ر

المساحة 
المزروعة 
باألعرف 

الخضراء بزمال 
 الرمعية )فدان(.

 5ر

ترارة حرل 
ا لبان بالرمعية 
الزراعية للثروة 
الحيوانية )باأللف 

 رنيع(.
 6ر

       1 ادˆع

      1 0.877 1س

     1 0.967 0.979 2س

    1 0.983 0.636 0.815 3س

   1 0.586 0.994 0.795 0.925 4س

  1 0.712 0.592 0.961 0.845 0.760 5س

 1 0.611 0.974 0.651 0.985 0.795 0.949 6س
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مرفوفة كرين لمعامرت ا رتباط البسيط بين فاة  التوغيا وأ ل العواما المحددة لع ف  الرمعيات التعاونية  .14ردوا
 .  الرورة اللوغاريتمية المزدورةالزراعية للثروة الحيوانية بمركز قطور ف

 المتغير

فاة  
 التوغيا
 )بالرنيع(

  اˆلوص

رأسماا 
الرمعية 
 الزراعية 
 )بالرنيع(
 1لور

السعة 
التخزينية 
لمخازن 
الرمعية 
 (3الزراعية )ل
 2لور

عدد 
رؤور 
الماوية 
الحربة 
 )رأر(
 3لور

حرل ترارة 
الرمعية ف  
مستلزمات 
 اإنتاق 

 )باأللف رينع(
 4لور

مساحة ال
المزروعة 
باألعرف 

الخضراء بزمال 
 الرمعية )فدان(.

 5لور

حرل ترارة 
ا لبان بالرمعية 
 الزراعية للثروة

الحيوانية )باأللف 
 رنيع(.
 6لور

       1 ادˆلوع

      1 0.725 1لوس

     1 0.748 0.909 2لوس

    1 0.923 0.593 0.805 3لوس

   1 0.811 0.832 0.646 0.993 4لوس

  1 0.666 0.507 0.913 0.391 0.653 5وسل

 1 0.824 0.933 0.545 0.962 0.914 0.939 6لوس
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كمددا توضددي المعادلددة حبددوز معنويددة معامددل االنحدددار لكددل 
عددددد رؤوس الماشددية الحالبدددة بزمدددام تقلي  مدد  المتويدددري  المسدد

(، حجددددم تجددددارة االلبددددا  بالجمعيددددة الزراعيددددة 3)سكددددل جمعيددددة 
، المسددداحة %1( عندددد مسدددتوية معنويدددة 6للحدددروة الحيوانيدددة )س

المزروعدددة بدددالعال  الجضدددراا بزمدددام الجمعيدددة عندددد مسدددتوية 
 .%5معنوية 

ر وللوقو  على أقوو المتويدراز المسدتقلة تدتحيرًا علدى المتويد
التدددداب  )فددددا ل تشددددويل الجمعيددددة(، تددددم االسددددتناد  لددددى أسددددلو  
االنحددار المرحلددي للمعادلددة المقدددرة وجدااز نتا جددت فددي صددورة 

 التالية ( 6)معادلة رقم العالقة الدالية 
     4س 0،737+  3س 2.185+  1873.670 -= ادˆع
           (-1.378(     )4.986)**     (9.897)**  
**          152.089 =       974.0= 2-ر      981.0=  2ر

 (6)معادلة رقم 
معنويدة  وتشير النتا ل المتحصل علي ا أ  المعادلة المقدرة

كمدددا يسدددتدل مددد  قيمدددة ، %1 حصدددا يا عندددد مسدددتو  المعنويدددة 
معامل التحديد المعدل ا  المتويدراز المسدتقلة والتدي تضدمنت ا 

فدا ل ة فدي م  التويراز الحادحد %97.4المعادلة تفسر نحو 
التشويل بالجمعيداز التعاونيدة الزراعيدة للحدروة الحيوانيدة بمركدز 
قطددور، كمدددا توضددي المعادلدددة حبدددوز معنويددة معامدددل االنحددددار 

 .%1لكل المتويراز المستقلة عند مستوية معنوية 
( قددددديم االنحددددددار الجز دددددي القياسدددددي 15ويوضدددددي الجددددددول )

ابقة حيدث أمكد  للمتويراز المستقلة والتي شملت ا المعادلدة السد
ترتي  اذ  المتويراز تنازليدًا وفقدًا لاميت دا النسدبية فدي التدتحير 

حجدددددم تجدددددارة االلبددددددا   -1علدددددي المتويدددددر التددددداب  كمددددددا يلدددددي  
عدددد رؤوس  -2  (.6بالجمعيددة الزراعيددة للحددروة الحيوانيددة )س

 (.3)سالماشية الحالبة بزمام كل جمعية 
 

لرمعيااات التعاونيااة عاوااراو: اراء واترا ااات الماازارعين تراااه ا
 الزراعية بمركز قطور:

 الرمعيات التعاونية الزراعية متعددة األغرا : (أ

للتعدددر  علدددى آراا واتجااددداز المدددزارعي  تجدددا  التعاونيدددداز 
الزراعيددددة متعددددددة الغددددرال بمركددددز قطددددور تددددم جمدددد  اسددددتمارة 

 100استبيا  الستيفاا اذا الورل م  عينة عشدوا ية حجم دا 
از التعاونيددددة متعددددددة االغددددرال عضددددو مدددد  أعضدددداا الجمعيدددد

وقدد تبدي   2020/2021بمركز قطور جدالل الموسدم الزراعدي 
 م  نتا ل االستبيا  ما يلي 

اقتصددددار دور التعاونيدددداز متعددددددة الغددددرال علددددى تددددوفير  -
مسدددددتلزماز اإلنتدددددا  جاصدددددة السدددددمدة الكيماويدددددة وتسددددد يل 
 جددراااز الحصددول عددي قددرل مدد  بندد  التنميددة واال تمددا  

 إلضافة إلجراااز نقل الحيازة.الزراعي با

ووفقددددددًا لددددددذل  يرغدددددد  المددددددزارعي  العضدددددداا فددددددي أ  تقددددددوم  -
الجمعياز التعاونية للحروة الحيوانية بتقدديم بعدل الجددماز 

 والتي تتمحل فيما يلي 

قامة الحقول االرشادية. .1  االاتمام باإلرشاد الزراعي وا 

 توفير ا الز والمعداز الزراعية الحديحة والمتطورة. .2

 يام بتسويد الحاصالز الزراعية.الق .3

وبالنسدددبة لقيددداس اتجدددا  المدددزارعي  نحدددو التعاونيددداز متعدددددة 
الغرال بمركز قطور فقد تم االستناد لمقياس ليكرز لالتجدا  

سدؤال كاندز اجابت دا حدالث  جابداز  17حيث تدم صدياغة نحدو 
موافددد( أعطيددز تلدد  اإلجابدداز أوزا   –سدديا   –)غيددر موافددد 

رتيدد  للعبدداراز اإليجابيددة وعكسددز للعبدداراز علددى الت 3، 2، 1
السلبية وتم حسا  معامل ألفا لتقدير حبداز المقيداس فبلد  نحدو 

ممددا يؤكددد االتسدداد الددداجلي لنسدد لة وبنددااًا علددي ذلدد   0.748
سددددؤال إلعطدددداا درجددددة كليددددة  17تددددم تجميدددد  أوزا  درجدددداز ال 

لالتجا  نحو التعاونياز وقسمز الي حالث مستوياز. ويوضدي 
( توزي  المبحوحي  تبعًا التجااات م نحو التعاونيداز 16ل )جدو 

 متعددة االغرال بمركز قطور 
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الزراعياة المتغيار التاابد )فااة  تواغيا الرمعياة ترتي  المتغيرات المستقلة وفقا أل ميتها النسبية ف  التااثير علا   .15ردوا
 .2019/2020للثروة الحيوانية( خرا العال المال  

 الترتي  معاما ا نحدار الرزة  القياس  مستقلةالمتغيرات ال

 الول 0.721 (6حجم تجارة االلبا  بالجمعية الزراعية للحروة الحيوانية )س

 الحاني 0.363 (3عدد رؤوس الماشية الحالبة بزمام كل جمعية )س

 .2019/2020، العام المالي المصدر  جمعز وحسبز م   سجالز ادارة التعاو  الزراعي بمركز قطور، بياناز غير منشورة

توزيد المزارعين حس  مستويات اترا اتهل نحو التعاونيات الزراعياة متعاددة ا غارا  تعاونياات الثاروة الحيوانياة  .16ردوا 
 2020/2021بمركز قطور للموسل الزراع  

 تعاونيات الثروة الحيوانية التعاونيات الزراعية متعددة ا غرا 

 ا تراه
عدد 
ن المزارعي

 )األعضاء(

النسبة 
المةوية 
)%( 

 ا تراه
عدد 

المزارعين 
 )األعضاء(

النسبة 
 المةوية )%(

 40 40 (26 - 23اتجا  سلبي )م   29 29 (30 - 28اتجا  سلبي )م  

 35 35 (30 – 27اتجا  محايد )م   43 43 (33 – 31اتجا  محايد )م  

 25 25 (34 – 31اتجا   يجابي )م   28 28 (36 – 34اتجا   يجابي )م  

 .2020/2021المصدر  جمعز وحسبز م  بياناز العينة البححية للموسم الزراعي 

 
م  العيندة  %43مزار  يمحلو  نحو  43ومنت يتضي ا  نحو 

 29البححيدددة لددددي م اتجاادددًا محايددددًا تجدددا  التعاونيدددة بينمدددا نحدددو 
مدددد  العينددددة  %29مددددزار  لدددددي م اتجااددددًا سددددلبيًا ويمحلددددو  نحددددو 

 %28مددزار  يمحلددو  نحددو  28ة، فددي حددي  يوجددد نحددو البححيدد
 م  العينة البححية لدي م اتجااًا ايجابيًا تجا  التعاونياز.

 الرمعية التعاونية الزراعية للثروة الحيوانية: (ب

للتعدددددر  علدددددى آراا واتجااددددداز المدددددزارعي  تجدددددا  الجمعيدددددة 
التعاونيددددة للحددددروة الحيوانيددددة بمركددددز قطددددور تددددم جمدددد  اسددددتمارة 

سددددتيفاا اددددذا الوددددرل مددد  عينددددة عشددددوا ية حجم ددددا اسدددتبيا  ال
عضددو مدد  أعضدداا الجمعيددة التعاونيددة للحددروة الحيوانيددة  100

وقد تبي   2020/2021بمركز قطور جالل الموسم الزراعي 
 م  نتا ل االستبيا  ما يلي 

اقتصار دور الجمعيداز فدي تجميد  االلبدا  وتبريدداا داجدل  -
 مراكز تجمي  االلبا  التابعة ل ا.

الجمعيدددددداز اقتصددددددر دوراددددددا علددددددي تددددددوفير بعددددددل  بعددددددل -
 مستلزماز اإلنتا  كالعال .

ونلدددددرا لدددددذل  فيرغددددد  المدددددزارعي  العضددددداا فدددددي أ  تقدددددوم  -
الجمعياز التعاونية للحروة الحيوانيدة بتقدديم بعدل الجددماز 

 والتي تتمحل فيما يلي 

 توفير آالز وماكيناز الحلي  المال مة. .1

نتدددددددا  الحيدددددددواني تقدددددددديم الجددددددددماز االرشدددددددادية بمجدددددددال اإل .2
 والداجني.

 توفير حمالز بيطرية للتوعية. .3

 القيام بتسويد المنتجاز الحيوانية والداجنة. .4

وبالنسددددبة لقيدددداس اتجددددا  المددددزارعي  نحددددو تعاونيدددداز الحددددروة 
الحيوانيدددة فقدددد تدددم االسدددتناد لمقيددداس ليكدددرز لالتجدددا  حيدددث تدددم 

سدددؤال كاندددز اجابت دددا حدددالث  جابددداز )غيدددر  19صدددياغة نحدددو 
، 2، 1موافد( أعطيز تل  اإلجابداز أوزا   –سيا   –موافد 

علددى الترتيدد  للعبدداراز اإليجابيددة وعكسددز للعبدداراز السددلبية  3
وتدددددم حسدددددا  معامدددددل ألفدددددا لتقددددددير حبددددداز المقيددددداس فبلددددد  نحدددددو 

ممددا يؤكددد االتسدداد الددداجلي لنسدد لة وبنددااًا علددي ذلدد   0.701
سدددؤال إلعطددداا درجدددة كليدددة  19درجددداز ال 0تدددم تجميددد  أوزا  
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التجددددددا  نحددددددو التعاونيدددددداز وقسددددددمز الددددددي حددددددالث مسددددددتوياز. ل
( توزيدد  المبحددوحي  تبعددًا التجااددات م نحددو 16ويوضددي جدددول )

تعاونيدداز الحددروة الحيوانيددة بمركددز قطددور ومنددت يتضددي ا  نحددو 
م  العينة البححية لددي م اتجاادًا  %40مزار  يمحلو  نحو  40

اتجااًا محايددًا مزار  لدي م  35سلبيًا تجا  التعاونية بينما نحو 
مدد  العينددة البححيددة، فددي حددي  يوجددد نحددو  %35ويمحلددو  نحددو 

م  العينة البححية لددي م اتجاادًا  %25مزار  يمحلو  نحو  25
 ايجابيًا تجا  التعاونياز.

أ ل المعوقات التا  تواراع الرمعياات التعاونياة  لحدى عور:
 الزراعية متعددة األغرا  وتنمية الثروة الحيوانية:

الجمعيدددداز التعاونيددددة الزراعيددددة متعددددددة الغددددرال  تتعددددرل
وتنمية الحروة الحيوانية بمصدر للعديدد مد  المعوقداز والمشداكل 
المجتلفدددة ممدددا أحدددر بالسدددل  علدددى أداا تلددد  التعاونيددداز لددددوراا 
الفعددال فددي جدمددة وتنميددة القطددا  الزراعددي والن ددول بددت، وقددد 

يددددداز بيندددددز نتدددددا ل البحدددددث أ  المعوقددددداز التدددددي تواجدددددت التعاون
 الزراعية تتمحل فيما يلي 

تعدد ج از اإلشرا  والرقابة على التعاونياز الزراعية مدا  -1
 بي  وزارة الزراعة )اإلدارة الزراعية( والتعاو  الزراعي.

ضع  البنية الساسية للتعاونياز الزراعيدة سدواا مقدار أو  -2
 مجاز  والتي اي غير مال مة لداا أنشطة الجمعياز.

ر اإلداريددة )العددداملي  بالجمعيددة( فدددي انجفددال عدددد الكدددواد -3
التعاونيددداز الزراعيدددة حيددددث تبدددي  جلددددو بعدددل التعاونيدددداز 
متعدددددة الغدددرال مددد  الم ندسدددي  الدددزراعيي  وأيضدددا جلدددو 
الجمعيدددداز التعاونيدددددة لتنميدددددة الحددددروة الحيوانيدددددة تمامدددددا مددددد  

 الكوادر اإلدارية.

 نقع الوعي التعاوني عند المزارعي . -4

لمحقددد مدد  النشددطة التددي تقدددم ا انجفددال العا ددد المددالي ا -5
التعاونيدددداز الزراعيددددة لعضددددا  ا فددددي مجددددال زمام ددددا ممددددا 
 يوضي ضع  القدرة المالية لوالبية للتعاونياز الزراعية.

فدددا  ممددا  750انددا  جمعيدداز التعاونيددة زمام ددا أقددل مدد   -6
 يضع  م  قدرت ا المالية واإلدارية.
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ABSTRACT 

The Performance Efficiency of Agricultural Co-operatives in El-Gharbia 

Governorate 
Rania Ahmed Mohamed Ahmed, Amira Moustafa Hamza 

The research aimed to identify the efficiency of the 

performance of agricultural co-operatives in Gharbia 

Governorate. A random sample was drawn from 200 

members of the cooperative in Kutour in 2020/2021. 

Field data were collected through a personal interview 

And secondary data from different sources to achieve 

study aims. The results of the research showed that: 

1. There are 31 multi-purpose agricultural co-

operatives in the kutour district that serve a total of 

39.11 thousand feddan and it had a membership of 

about 48.97 thousand members, a total of 3.4 

million Egyptian pounds capital. There are 17 multi-

purpose Livestock co-operatives in the kutour 

district that had a membership of about 4,480 
members, a total of 201.91 thousand Egyptian 

pounds capital.  

2. Most of the offices and storage spaces of 

agricultural co-operatives are not suitable for co-

operative work. 

3. The co-operatives play a limited role in securing 

farm machinery for their members. 

4. The marketing role of the co-operatives is limited to 

securing production requirements. 

5. About 43% of the sample has a neutral attitude 

towards the multi-purpose co-operative and about 

40% of the sample has a negative attitude towards 

the livestock co-operatives. 

6. Multiplicity of supervising agencies, the weak 

infrastructure of agricultural cooperatives, in 

addition to the low number of administrative cadres, 

the lack of cooperative awareness among members, 

and the low financial return are the most problems 

facing the co-operating. 

Recommendation: 

The study recommended expanding the 

establishment of agricultural projects and marketing 

services, providing the necessary administrative cadres 

for each association, spreading cooperative thinking, 

unifying the authority to supervise agricultural 

cooperatives, and developing cooperative offices and 

storage spaces. 

Key words: Agricultural co-operatives, multi-purpose, 

livestock co-operatives, Performance Efficiency 

 

 

 

 

 

 


